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ชั้นกรองเม็ดพลาสติกร่วมกับเมมเบรนชนิดไมโคร
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น.ส.อัญชลี กลัดภิบาล

อุตสาหกรรมกระดาษจากแม่น้ําท่าจีน โดยใช้
วิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีและระบบกรอง
ทราย
ชื่อวิทยำนิพนธ์
การบําบัดน้ําเสียโดยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส 50
ลบ.เมตร ต่อ ชม.
การบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
น้ําอัดลมโดยระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี
การปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียที่บําบัดแล้วเพื่อเป็น
น้ําเติมหอหล่อเย็น กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การใช้แบบจําลอง MIKE 11 ในการกําหนด
ประเภทแหล่งน้ําของแม่น้ําระยอง
การกําจัดสีรีแอกทีฟเยลโล 17 และสีรีแอกทีฟบูล
19
ด้วยกระบวนการโฟโตออกซิเดชั่นโดยใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
การศึกษาการตรึงตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนโดย
กระบวนการไฟฟ้าเคมีในระดับโครงการนําร่อง
การกําจัดความขุ่นในระบบกรองลงโดยใช้ชั้น
ตัวกลางพลาสติกลอยในการผลิตน้ําประปา

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี

58

974-357-6843/2545
974-7989-182/2545

น.ส.มัณฑนา โคติบุญโล

ลำดับ
ISBN
ที่
60
974-160-3436/2545

ชื่อ-นำมสกุลนิสิต

59

นายกรีฑายุทธ์ พิบูลย์

นายโสภณ เอียดประพาล

61

974-357-8315/2546

น.ส.สุภาภรณ์ พิศพันธ์

62

974-358-3246/2546
974-273-0113/2547
974-9829-530/2005

น.ส.สาลินี สิทธิโชคธรรม

63
64

นายอนุชิต สวัสดิ์
Sujirut Putthiwara

การออกแบบระบบให้อากาศของถังหมักแบบหมุน รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
สําหรับการหมักแบบแห้ง
การกําจัดธาตุอาหารในน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํา รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
เสียชุมชนแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยใช้บ่อผึ่งแบบ
ลม
ชื่อวิทยำนิพนธ์
การศึกษาเกณฑ์การควบคุมและประสิทธิภาพของ
ถังกําจัดความขุ่นแบบใช้ชั้นตะกอนในระบบปรับ
คุณภาพน้ํา โรงงานผลิตน้ําประปาแพงพวย
จังหวัดราชบุรี
การสร้างแบบจําลองการผลิตเอนไซม์และการ
จําลองระบบการหมักถั่วเหลืองในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบแพคเบด
ผลของวิธีควบคุมความชื้นต่อการเร่งอัตราการย่อย
สลายมูลฝอยชุมชนในแบบจําลองฝังกลบมูลฝอย
การลดอัตราการแพร่ระบายของก๊าซมีเทนจาก
พื้นที่กําจัดมูลฝอยโดยใช้หน้าดินที่มีการปลูกพืช
Leacheate treatment using continuous
and intermittent aerated floating bed
biofilter coupled with submerged

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
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IS/2005

Karn Yimpat

66

2543

นางสาวปาริฉัตร ศุภชลัสถ์

67

974-461-1219/2543

นายทรงฤทธิ์ มุงคุณ

68

2541

นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ

ลำดับ
ISBN
ที่
69
974-358-3254/2546
70
71
72

974-357-4875/2545
974-274-3916/2547
974-9839-98-

ชื่อ-นำมสกุลนิสิต

microfiltration membrane
Water percolation through vegetated and
non-vegetated cover soil layers of sanitary
landfill in tropical climate
การประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการนํานิกเกิล
กลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะด้วย
ไฟฟ้าด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ
การใช้ลานตากตะกอนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบบําบัดตะกอนโรงงานผลิต
น้ําประปามหาสวัสดิ์
ชื่อวิทยำนิพนธ์

นายภูวรินทร์ ทรรศนสฤษดิ์ การศึกษาการผันแปรของสารมลพิษในระบบ
รวบรวมน้ําเสียแบบรวมโครงการบําบัดน้ําเสีย
รัตนโกสินทร์
นางสาวยิ่งลักษณ์ กาญจน การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ฤกษ์
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเหง้ามันสําปะหลัง
นางสาวสุดารัตน์ รัตนแสง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของสาร
ระเหยอินทรีย์ในกระบวนการผลิตสี
นายชัชวาลย์ สังขดิษฐ์
การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยเพื่อลด

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
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Waraporn
Wiwattanakom
น.ส.อัจฉรีย์รัช บุญยง
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974-9843-460/2548

นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์

76

974-359-7077/2546

น.ส.ศิรประภา ตรีเดช
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974-358-8388/2546
974-9829-522/2005

นายสุรัตน์ โกวานิชย์
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ลำดับ
ISBN
ที่
79
974-9840-372/2005

Nutjariya Srinoi
ชื่อ-นำมสกุลนิสิต
Kriskorn Yoo-A

ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
Comparison of chemical and biological
post-treatment methods for nutrient
removal from piggery wastewater
การศึกษาปริมาณสารโพลีเมอร์ที่เหมาะสมในการ
รีดน้ําจากตะกอนที่ผ่านการหมักแบบไร้อากาศ
ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติ โดย
ชั้นกรองตัวกลางพลาสติกลอยร่วมกับเมมเบรน
ชนิดไมโครฟิลเตรชั่นในการผลิตน้ําประปา
การกําจัดสาหร่ายโดยระบบผลิตน้ําประปาที่ใช้ถัง
กรองแบบเม็ดพลาสติกลอยร่วมกับไมโคร
ฟิลเตรชั่น
การศึกษาอัตราการแพร่ระบายของก๊าซมีเทนจาก
ชั้นดินกลบทับมูลฝอยชุมชน
Leachate treatment using multi-layer soil
system
ชื่อวิทยำนิพนธ์
Composting of organic wastes from
wastewater treatment plant of instant

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
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974-9840-399/2005

Ekapunt
Tanapatnpaiboon

81

ธนากร ลีประโคน

84

974-9840-364/2548
974-16-13121/2006
/2538

85

/2539

น.ส.นิสภัสร์ พุทธผล

86

974-357-6223/2545
974-160-1484/2545
974-160-3762/2545
974-274-3703/2547

น.ส.ฉัตรสินี สุรเสน
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87
88
89

Rachaneepen Pensit
นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ

น.ส.ทิพอาภา ตั้งสิริกุล
นายภิญโญ มานะเสถียร
น.ส.วัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์

noodle factory
Utilization of biosolids from activated
sludge process of modified starch factory
as nitrogen-rich fertilizers
การชะละลายของอะลูมิเนียมจากปุ๋ยหมักที่ผลิต
จากตะกอนประปา
Leachability of Aluminum ions from water
treatment sludge
การศึกษาการบําบัดน้ําทิ้งจากโรงนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยระบบเอสบีอาร์
การกําจัดสาหร่าย Cyclotella SP. โดย
กระบวนการตกตะกอนทางเคมี กรณีศึกษา โรง
กรองน้ําเมืองใหม่บางพลี การประปานครหลวง
การกําจัดแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์โดยการ
กรองด้วยเปลือกไข่
การประกันคุณภาพงานก่อสร้างสําหรับระบบกัน
ซีมน้ําชะมูลฝอยของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยชุมชน
ฟลักซ์การตกสะสมของโลหะในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาแบบจําลองคุณภาพน้ําสําหรับแม่น้ํา
บางปะกง

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
อ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

ลำดับ
ISBN
ที่
90
974-274-0488/2547
91
974-9842-669/2548
92
974-274-5803/2547
93

ชื่อ-นำมสกุลนิสิต
นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์
นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล
น.ส.มกรา ทัพพุน

974-9834-739/2548
974-9833-562/2548
974-9834-984/2548

น.ส.ชมพูนุช หรรษวรพงศ์
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IS/2005

97

974-9834-477/2005

Vichaphat
Punpatanavicha
Weerapong Rukapan

94
95

นางสาวธิติมา เกตุแก้ว
นางสาวนภาพร ตั้งถิ่นไท

ชื่อวิทยำนิพนธ์
วิธีการลดความต้านทานจําเพาะต่อการกรองของ
ตะกอนสําหรับโรงงานผลิตน้ําบางเขน
การศึกษาการตรึงสารตะกั่วในดินโดยใช้หิน
ฟอสเฟต
ความสามารถของโลหะบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ที่
เตรียมจากเถ้าลอยลิกไนต์ ในการเร่งปฏิกิริยาการ
เติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลี
เอทีลีน ชนิดความหนาแน่นสูงให้เป็นน้ํามันเบนซิน
การประเมินการทํางานของระบบทรายกรองเร็ว
ในการกําจัดสารสเตียรอยด์จากน้ําผิวดิน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกําจัด
สารประกอบสเตียรอยด์ในน้ําเสียชุมชนด้วย
กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
Optimiazation of membrane element
arrangement for low energy ro system
Treatment of wastewater containing
pesticides by ultra low pressure
nanofiltration

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
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99

974-9829-832/2548

ลำดับ
ที่

ISBN

น.ส.อังคณา โพธิ์เจริญโยธิน การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
การเกษตรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพน้ําบ่อตื้นในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
นายอนันตวัฒน์ นําเจริญวุฒิ ประสิทธิภาพของระบบดีพแอเรชั่นแทงค์สําหรับ ผศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์
การบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน

ชื่อ-นำมสกุล
นิสิต

ชื่อวิทยำนิพนธ์
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IS/2548 นางสาวนิลุบล
เหล็กเกิดผล

การบําบัดน้ําเสียของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการ
ตกตะกอนทางเคมี

101

974นายปริญญา
9834- มาลัยลอย
011/2548
IS/2005 Onuma
Choungchote

การศึกษาผลของการบําบัดเบื้องต้นแบบกายภาพ-เคมี ต่อประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจาก
โรงงานผลิตน้ํามันปาล์มโดยถังปฏิกิริยาแบบยูเอเอสบี

974983499-

การกําจัดสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด โดยการสร้างตะกอนที่มี ประสิทธิภาพ ; กรณีศึกษาระบบ
ผลิตน้ําของโรงงานไฟฟ้าวังน้อย, กฟผ.
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นายวัชรินทร์
เวชเตง

Study and design of wastewater treatment for tourist spot case study: Sarika
waterfall

อำจำรย์
ที่
ปรึกษำ
อ.มงคล
ดํารงค์
ศรี
อ.มงคล
ดํารงค์
ศรี
อ.มงคล
ดํารงค์
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